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رسالـــة مؤرخـــة ٢٧ آب/أغسـطس ٢٠٠٣ موجهـــة إىل رئيـس جملـــس األمـــن 
مـن رئيـس جلنـة جملـس األمـن املنشـــأة عمــال بــالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) بشــأن 

  مكافحة اإلرهاب 
 .( S/2003/588) أود أن أشري إىل رساليت املؤرخة ٢١ أيار/مايو ٢٠٠٣

تلقـت جلنـة مكافحـة اإلرهـــاب التقريــر الثــالث املرفــق املقــدم مــن الســودان، عمــال 
بالفقرة ٦ من القرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) (انظر املرفق). 

وأكون ممتنا لو تفضلتم بتعميم هذه الرسالة ومرفقها كوثيقة من وثائق جملس األمن. 
(توقيع) إينوثينثيو ف. آرياس 
رئيس جلنة جملس األمن املنشأة عمال بالقرار 
١٣٧٣ (٢٠٠١) بشأن مكافحة اإلرهاب 
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املرفق 
رسـالة مؤرخـة ١١ آب/أغسـطس ٢٠٠٣ وموجهـة مـن املمثـــل الدائــم 

  للسودان لدى األمم املتحدة إىل رئيس جلنة مكافحة اإلرهاب 
أتشرف بأن أرفق طيـه التقريـر التكميلـي املقـدم مـن حكومـة مجهوريـة السـودان، ردا 

على رسالتكم املؤرخة ٢٩ أيار/مايو ٢٠٠٣ (انظر الضميمة). 
(توقيع) الفاتح عروة 
املمثل الدائم 
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الضميمة 
التقرير التكميلي الثالث 

رد حكومة السودان على استفسـارات جلنـة مكافحـة اإلرهـاب مبجلـس 
 S/AC.40/2003/MS/OC.255 ـــــا بـــالرقم األمــن الــدويل وفقــــا خلطاـ

بتاريخ ٩ أيــار/مايو ٢٠٠٣ 
[األصل: بالعربية] 

الفقرة ١ 
إجراءات التطبيق 

حول االتفاقية الدولية لقمع متويل اإلرهاب: قام السودان بإكمال إجراءات التصديـق  ٢-١
ومت إيـداع وثيقـة التصديـق لـدى األمـني العـام لألمـم املتحـدة يف أيـــار/مــايو ٢٠٠٣، وأصبــح 
السودان ذا منضما لكافة الصكـوك الدوليـة اإلثنـيت عشـرة ملكافحـة اإلرهـاب، باإلضافـة إىل 
انضمامه لكل الصكوك اإلقليمية بإكمال انضمامه التفـاقييت مكافحـة اإلرهـاب ملنظمـة املؤمتـر 

اإلسالمي واالحتاد األفريقي. 
حول االتفاقية الدوليـة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة عـرب الوطنيـة - االتفاقيـة أمـام جملـس 

الوزراء لإلجازة توطئة إلكمال اإلجراءات التشريعية بالتصديق. 
حول التشريع الوطين ملكافحة غسل األموال: أجـاز جملـس الـوزراء وفـق قـراره ١١٩  ٣-١
لسنة ٢٠٠٣ بتاريخ ٩ آذار/مارس ٢٠٠٣ (مرفـق رقـم ١) مشـروع القـانون علـى أن يراعـى 
يف صياغتـه توافقـه مـع القوانـني الدوليـة ملكافحـة غسـل األمـوال، خاصـــة مــا يتصــل بــاجلرائم 
الدولية يف هذا اجلانب. ومشروع القـانون اآلن أمـام الـس الوطـين (الربملـان) للتصديـق علـى 
إصداره، وإىل حني ذلـك، فـإن املصـارف ملزمـة مبكافحـة غسـل األمـوال وفقـا ألمـر مكافحـة 
غسـل األمـوال الصـادر يف ٢٠ أيـار/مـايو ٢٠٠٢ (مرفـق رقـم ٢) مـن بنـك السـودان (البنـــك 
ـــال مكافحــة  املركـزي)، والـذي يـهدف ضمـن بنـوده، إىل منـح الدعـم للجـهود الدوليـة يف جم
غسـل األمـوال. ويوجـه منشـور بنـك السـودان املصـارف بالتعـاون فيمـا بينـها ومـع املصــارف 

خارج البالد ويف إطار القانون وإجراءات السرية املتبعة. 
ويوجــب املنشــور علــى املصــارف التبليــغ الفــوري لبنــك الســودان عــن أي أمـــوال 
مشـتبهة، والـذي يقـوم بـدوره بـاإلجراءات املناسـبة حنـو جتميـد تلـك األمـوال أو إحالــة األمــر 
لألجهزة العدلية املختصة. وعلى موظفـي املصـارف اإلخطـار الفـوري لرؤسـائهم بـأي اشـتباه 
حول أي أموال مودعة لدى املصرف. كمـا يقـع علـى املراجـع اخلـارجي للمصـرف مسـؤولية 

التيقن من قيام األخري بتنفيذ سياسة مكافحة غسل األموال. 
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وحيدد منشور بنك السـودان ملكافحـة غسـل األمـوال، واملطبـق حاليـا، قيـام وحـدات 
ملكافحة غسل األموال. وتنفيذا لذلك، ويف إطار صالحيات بنك السـودان وفقـا لقانونـه لعـام 
١٩٥٩، فقـد أصـدر حمـافظ البنـــك قــرارا إداريــا رقــم ٢٠٠٢/٢٦ يف آب/أغســطس ٢٠٠٢ 
ـــه وحــدة معلومــات ماليــة بــاملصرف املركــزي ســميت وحــدة  (مرفـق رقـم ٣)، أنشـأ مبوجب
املعلومات املالية ”Financial Information Unit (FIU)“ مهمتها تلقــي املعلومـات والتقـارير مـن 
املصارف واملؤسسات املاليـة احملليـة واإلقليميـة والعامليـة والعمـل علـى حتليلـها لالطمئنـان علـى 
سالمة مصادرها واســتخداماا، وحصـر العمليـات املبلَّـغ عنـها الـيت يشـتبه يف أـا متثـل غسـال 
لألمـوال، أو هلـا صلـة باإلرهـاب وجرائـم األمـــوال والتقريــر بشــأا، وتوفــري املعلومــات عــن 
األرصدة املشبوهة واحلسابات امدة واألشخاص واجلماعات اليت حيظـر التعـامل معـها بقـرار 

من الدولة. 
وهذه الوحدة تزاول عملها بالفعل اآلن باملصرف املركزي. 

كيفية عمل الصرافات ووكاالت التحويالت األخرى وما هي القوانني اليت حتكمها:  ٤-١
يتم منح الـترخيص ملمارسـة أعمـال الصرافـة بواسـطة البنـك املركـزي، بعـد االطـالع 
على املستندات الالزمة من سـجل الشـركة وعقـد تأسيسـها واعتمادهـا مـن قبـل مسـجل عـام 
الشركات بالدولة، وشهادة تزكية من املصارف اليت تتعامل معها، ويتـم التجديـد سـنويا هلـذه 
الصرافات بعد التأكد من التزامـها التـام بكـل السياسـات الصـادرة مـن البنـك املركـزي بشـأن 
تنظيــم عملــها. وعلــى الصرافــات االحتفــاظ حبســابات مصرفيــة وتقــارير ورواجــــع دوريـــة 
واالحتفـاظ بسـجالت حماسـبية منتظمـة تغطـــي كــل العمليــات املنفــذة تقــدم ملفتشــي البنــك 
املركزي لالطالع عليها ومراجعتها عند الطلب، كما يقوم البنك املركزي باإلشـراف املباشـر 

على أداء الصرافات والقيام حبمالت تفتيش دوري عليها. 
وتفـرض الضوابـط أن تتـم التحويـالت للخـارج عـن طريـق املراســـلني املعروفــني، ممــا 
يسهل أمر تتبعها، وتوضيح اسم احملول واملستفيد وعنواما والتاريخ واالحتفاظ بالوثـائق الـيت 

تؤكد ذلك (مرفق رقم ٤). 
ويعترب أي تعامل يف العملـة األجنبيـة خـارج إطـار اجلـهاز املصـريف أو الصرافـات أمـرا 
ـــة  خمالفـا للقـانون يسـتوجب احملاسـبة والعقـاب، مبـا يف ذلـك مصـادرة األمـوال موضـوع املعامل

باإلضافة إىل أي عقوبات أخرى بالقوانني ذات الصلة. 
مـا هـي اإلجـراءات املتبعـة حـول الطلبـات الـيت تـرد مـــن الــدول األخــرى يف مســائل  ٥-١

التحقيق اجلنائي والوسائل القضائية. 
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يقـوم السـودان بـالفعل بتطبيـق تدابـري ووسـائل التعـــاون القضــائي يف جمــاالت تســليم 
ـــة القضائيــة وغريهــا، وفقــا اللتزاماتــه يف  ارمـني، تبـادل املسـتندات، أخـذ الشـهادات، اإلناب
الصكوك الدولية واإلقليمية املنضم هلا كاتفاقيات مكافحة اإلرهـاب واتفاقيـة الريـاض للتعـاون 
القضائي لسنة ١٩٨٣، وقانون تسليم ارمني لسـنة ١٩٥٧ باإلضافـة إىل تعاونـه املسـتمر مـع 

اإلنتربول ويف إطار االتفاقيات الثنائية مع بعض الدول. 
وجييز قانون تنظيم اللجوء السوداين لسنة ١٩٧٤ مثال إبعاد الالجئ يف حالـة ارتكابـه 

جلرمية غري سياسية خارج السودان. 
ومبوجب أحكام هـذه االتفاقيـات يقـوم السـودان بتنفيـذ التزاماتـه الدوليـة فيمـا يتعلـق 

بتسهيل التحقيقات واإلجراءات القضائية. 
فعلى سبيل املثال قام السودان خالل شـهر أيـار/مـايو ٢٠٠٣ بتسـليم اململكـة العربيـة 
السعودية عددا من املشتبه بتورطهم يف أعمـال إرهابيـة. وقـام يف شـباط/فـرباير مـن ذات العـام 
ـــك يف إطــار التعــاون  بتسـليم أحـد املتـهمني الـذي قـام باختطـاف طـائرة ركـاب سـعودية وذل
ـــة العربيــة ملكافحــة اإلرهــاب لســنة ١٩٩٨ واتفاقيــة الريــاض  القضـائي الـذي نظمتـه االتفاقي
للتعاون القضائي لسنة ١٩٨٣. كما قام قبل ذلك بتسليم خمتطفي طائرة إثيوبية وفقـا التفاقيـة 

ثنائية لتسليم ارمني بني البلدين. 
لقـد انضـم السـودان بـالفعل لقائمـة الصكـوك الدوليـة اإلثنـيت عشـرة املتعلقـة مبكافحــة  ٦-١
اإلرهاب، وتقوم جلنة شـكَّلها السـيد وزيـر العـدل حاليـا (مرفـق رقـم ٥) بدراسـة التشـريعات 
الوطنية وهذه الصكوك ملواءمتها مع االتفاقيات الدولية. وبصفة عامة فإن التشـريعات الوطنيـة 
كقــانون مكافحــة اإلرهــاب لســنة ٢٠٠٠، وقــانون األســلحة والذخــائر واملفرقعــات لســـنة 
١٩٨٦ (مرفق رقم ٦) وقانون الطريان املدين لسـنة ١٩٩٩ (مرفـق رقـم ٧) والقـانون اجلنـائي 
لسنة ١٩٩١ (مرفق رقم ٨)، وغريها من التشريعات ذات الصلة تعاقب على اجلرائـم الـواردة 

يف كل هذه الصكوك. 
املساعدة التقنية 

نشـري إىل أن حكومـة السـودان بـادرت ويف إطـــار تنفيــذ قــرار جملــس األمــن ١٣٧٣ 
ملكافحة اإلرهاب، بإنشاء وتطوير وحدات متخصصة، حيـث أنشـأت وزارة الداخليـة وحـدة 
ملكافحة اإلرهاب، كمـا أنشـأ بنـك السـودان وحـدة معلومـات ماليـة، وأنشـأت وزارة العـدل 
نيابة متخصصة ملكافحة اإلرهاب (مرفق رقم ٩). كما أن هنـالك هيئـة تنسـيقية ملتابعـة تنفيـذ 
القـرار ١٣٧٣ تضـم خمتلـف مرافـق الدولـة املعنيـة، وتقـوم بتقـــدمي التوصيــات الالزمــة للدولــة 
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مبرافقها املختلفة حول أنسب الطرق لتنفيـذ قـرار جملـس األمـن، وتعـد التقـارير الالزمـة للجنـة 
مكافحة اإلرهاب مبجلس األمن. 

ومجيع هذه األجهزة يف حاجة لدعم تقين، وقد بدأت بالفعل مؤشرات ذلـك التعـاون 
حيث زار السودان خالل شـهر حزيـران/يونيـه ٢٠٠٣ خبـري للبنـك الـدويل يف جمـال مكافحـة 
غسل األموال، وأبدت دول صديقة استعدادها للتعاون مع السودان يف جمـال املسـاعدة التقنيـة 
كما أبدت دولة أوروبية صديقة استعدادها لدعم وحدة مكافحة اإلرهاب بوزارة الداخلية. 

وإذ تشـكر حكومـة الســودان جلنــة مكافحــة اإلرهــاب الهتمامــها بطلــب الســودان 
للدعم التقين، فإا ستقوم بعد اكتمال املعلومات املتعلقـة باالحتياجـات برفـع دراسـة متكاملـة 
بذلك للجنة. كما ستقوم اجلهة املختصة مبكافحة غسل األموال باملصرف املركزي باالتصـال 
مع الربنامج املشترك للبنك الدويل وصندوق النقد الدويل، كما هو مقـترح يف الفقـرة (٣-٢) 

من خطاب اللجنة املشار إليه أعاله. 
التاريخ: ٦ آب/أغسطس ٢٠٠٣ 

 


